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Detaljplanens syfte 

Syfte och huvuddrag
Följande planändring syftar till att medge utökad byggrätt inom stadsplan för södra delen 
av Katrinefors industriområde i Mariestad (16-MAF-1087). 

Planändringen innebär att:
- mark som i gällande stadsplan är avsedd för markreservat för underjordiska ledningar 
upphävs
- prickmark med innebörd att marken inte får bebyggas tas bort och till delar ersätts med 
innebörden att marken inte får förses med byggnad
- område som i gällande plan ska utgöra planterat skyddsområde tas bort
- högsta tillåtna byggnadshöjd utökas inom delar av planområdet.

Bakgrunden till behovet av planändringen är för att möjliggöra om- och tillbyggnad av 
befintlig industri i området vid Katrinefors bruk (Metsä Tissue AB). 

Marken inom planområdet är avsedd för industriändamål genom stadsplan för södra 
delen av Katrinefors industriområde i Mariestad (16-MAF-1087). Stadsplanen är till delar 
genomförd genom byggnation av infrastruktur och byggnader men består till stora del av 
obebyggd mark som används för jordbruk och bete.

Planändringen avser pröva lämpligheten i att ändra bestämmelser om högsta tillåtna bygg-
nadshöjd, borttagande av prickmark och markreservat samt borttagande av skyddsområ-
de. Ändringarna bedöms kunna prövas genom en planändring, detta eftersom åtgärderna 
bedöms rymmas i gällande stadsplans syfte. Således behöver inte hela den lämplighetsbe-
dömning som vanligtvis sker vid upprättande av en ny detaljplan göras. Föreslagen plan-
ändring ska därmed inte ersätta gällande stadsplan utan ändringarna görs i den ursprung-
liga planen. Således gäller stadsplanen i den ändrade formen när den fått laga kraft.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planändringen omfattar en begränsad del av stadsplan för södra delen av Katrinefors 
industriområde i Mariestad (16-MAF-1087). Planändringens omfattning framgår av plan-
kartan samt i illustrationerna på sidan 6. Berörda fastigheter av planändringen är delar av 
Gärdet 4:2, delar av Katrinefors 1:1, delar av Sund 4:6, Krutet 1, 2 och 5 och Stubinen 1 
och 2.
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Planförfarande
Kommunen beslutade att starta planändringen 2020-01-13. Planändringen handläggs med 
standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Förslag till ändring av 
detaljplan har varit föremål för samråd under våren 2020. 
Till granskningsskedet har flera förändringar skett, de största förändringarna är hur 
planändringen genomförs och redovisas. Vid samrådsskedet redovisades en ny plankarta 
som avsågs ändra två gällande stadsplaner, till granskningen sker ändringarna i de två 
ursprungliga stadsplanerna. Därmed genomförs två planändringar med parallella planpro-
cesser. 

Eftersom gällande stadsplan ändras och inte ersätts med ny detaljplan ska endast pröv-
ning ske utifrån de ändringar som förslaget innefattar. Det innebär att det inte sker någon 
ny lämplighetsprövning för de delar som inte ändras. Till exempel prövas inte markan-
vändningen på nytt eftersom den inte ändras, vidare prövas inte heller upphävande av 
strandskydd på nytt eftersom det inte inträder på nytt vid en planändring. 

Planändringen avser endast pröva ändrad högsta tillåtna byggnadshöjd, ändring av mar-
kens utnyttjande genom borttagande av prickmark, upphävande av mark för allmännyttiga 
ändamål (u-område) samt borttagande av skyddsområde. I övrigt gäller befintliga bestäm-
melser om markanvändning (industri) och prövas inte på nytt i denna plan.

Plankarta stadsplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad (16-MAF-1087)
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Flygfoto från 2018 med gällande fastighetsgränser och inritad ungefärlig planområdesgräns för stadsplan 
för södra delen av Katrinefors industriområde (16-MAF-1087) samt markerat område som omfattas av 
planändringen.

Område som omfattas av planändringen

Områden som är skraferat med blå markering berörs inte av planändringen. Områden som är skraferat 
med rött har ersatts av nyare detaljplaner och berörs heller inte av planändringen. Övriga områden omfat-
tas av planändringen, jämför redovisningen av områden som ingår med illustrationen nedan.
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Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 

Kulturvärden
Riksintresse för kulturmiljövård Mariestad [R17] 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) omfat-
tar de allra mest centrala delarna av Mariestad och Gamla stan. I riksintressebeskrivningen 
och uttryck för riksintresset omnämns Domkyrkan enskilt. 

Som underlag för prövning av planerad utveckling av området och med byggnadshöjd på 
40 meter har påverkan på riksintresset utretts särskilt. Bedömning av påverkan på riksin-
tresset har skett från två siktstråk, från söder (Väg 26) och från norr (Skeberga/Vänern). 
Bedömningen är att från söder är de negativa konsekvenserna små och från norr är kon-
sekvenserna måttliga. För att minimera konsekvenserna och undvika påtaglig skada före-
slås till exempel att använda material och uttryck för de nya byggnaderna som lättar upp 
det horisontella avtrycket mot horisonten genom ljusa kulörval och avtrappande volymer. 
Övriga åtgärder för att motverka fortsatt fragmentisering som föreslås i utredningen kan 
inte regleras eller uppnås i denna detaljplaneändring.

Risker för människors hälsa och säkerhet
För området gäller i gällande stadsplan att marken är avsedd att användas för industriän-
damål. Planändringen innebär ingen ändad användning. Planändringen innebär att indu-
stribyggnader tillåts uppföras något närmare befintlig bostadsbebyggelse i den nordsöstra 
delen av området mot bostadshusen på Hagalundsgatan och Stengårdshults allé. Avstån-
det mellan föreslagen industribebygglese och befintlig bostadsbebyggelse är som minst 
cirka 60 meter. Avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande industri-
bebyggelse får utgöra förutsättningar för vilken typ av bebyggelse som är lämplig utan att 
ge upphov till störningar för boende.

Metsä Tissue AB som bedriver verksamhet norr om planområdet är klassad som en 
Sevesoverksamhet med lägre kravnivå. Bolaget förvarar gasol i tre tankar om 98 m3, 150 
m3 samt 11 m3 (propantank för trucktankning). Gasolen levereras 4-5 gånger i veckan 
med lastbil och pumpas in till gasoltankarna. Gasoltank och lossningsplats är placerade i 
EX-område, vilket innebär att det inte ska förekomma någon tändkälla.

Vid lossning av gasol från lastbil finns risk för att det kan uppstå läckage, detta behöver 
beaktas, till exempel genom flänsläckage eller ett slangbrott. Om detta sker finns fisk för 
gasmolnsbrand, jetflamma eller en gasmolnsexplosion. Risken för detta bedöms dock 
som mycket liten eftersom det finns rutiner och system för att förebygga detta.
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Vid en brand inom verksamhetens område bedöms risken vara liten för att det påverkar 
gasoltankarna eftersom det är cirka 30 meter från närmsta byggnad till gasoltanken. I 
händelse av brand på området finns rutiner för att stänga av huvudkranen till gasolen. 
Räddningstjänst har även möjlighet att starta sprinkling av gasoltanken för kylning. För att 
skydda mot brand i flislager finns en betongmur.

Insatsplaner och rutiner för nödlägesberedskap vid brand finns i verksamhetsledningssys-
temet. I verksamheten finns även ett räddningsvärn.

Sammantaget bedöms inte aktuell planändring innebära några förändringar vad gäller 
risken till allvarliga kemikalieolyckor. 

Risker för brand och brandspridning från området ska hanteras i bygglovsskedet, där 
kontrolleras att utformning av byggnader följer gällande krav. 

Planändringen bedöms inte medföra någon förändring vad gäller lukt eller ljus. Områ-
det är som tidigare nämnt till stora delar obebyggt och planlagt för industrianvändning i 
befintlig plan. Ljussättning inom indusriområdet ska ske på ett sådant vis att det inte ger 
upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Högre byggnder är placerade som närmst över 100 meters avstånd från befintlig bo-
stadsbebyggelse. Den högre bebyggelsen väntas påverka bostäderna genom att områdena 
skuggas tidigare på eftermiddagen. Bostadsbebyggelse och tomter kommer dock fortsatt 
ha tillgång till sol- och dagsljus och den föreslagna förändringen bedöms inte innebära 
oacceptabla konsekvenser.

Miljö
Planändringen bedöms inte medföra några förändringar vad gäller utsläpp till luft jämfört 
vad befintlig plan kan innebära.

Naturvärden
Östra delen av planområdet sammanfaller med en nyckelbiotop utpekad av Skogssty-
relsen år 2002 (N 2891-2002). Området omfattar 8 ha och utgörs av äldre skogsarbete, 
rikligt med grova träd och spärrgreniga grova träd. Den berörda marken är sedan tidigare 
planlagd för motsvarande kvartersmark, industri samt allmän plats, natur. Planändringen 
avser inte innefatta några förändringar avseende markens användning. 
Utpekandet av nyckelbiotopen har skett år 2002, vilket är efter gällande plan för området 
vann laga kraft (1970-01-29).
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Nyckelbiotopen är inte skyddad och det krävs inte dispens eller tillstånd för att avverka 
eller genomföra andra åtgärder i området, samråd skall dock ske med Skogsstyrelsen.

Infrastruktur
Planområdet är sedan tidigare bebyggt och är anslutet till kommunal infrastruktur såsom 
gata, gång- och cykelvägar, el, vatten- och avlopp m.m. Trafik till området angörs via Ma-
rieforsleden söder om planområdet.

Planeringsunderlag och utredningar
Till planändringen hör utöver denna planbeskrivning, plankarta och följande underlag:

Bullerutredning, 2020-04-23
Kulturmiljöutredning, 2020-04-28
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-03-17
PM Illustrationer - Ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde i 
Mariestad

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunens bedömning är att genomförande av föreslagen ändring av detaljplan inte an-
tas medföra betydande miljöpåverkan, därmed behöver inte en strategisk miljöbedömning 
genomföras, ej heller någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
De miljökonsekvenser som planändringen kan ge upphov till såsom påverkan på kul-
turmiljö och risker för miljö och människors hälsa och säkerhet bedöms kunna hanteras 
inom ramen för planbeskrivningen.

Beräknade bullervärden
En redovisning av beräknade bullervärden utgör underlag för planändringen. Enligt ut-
redningen bedöms inga riktvärden för industribuller vid bostadsbyggnader överskridas.
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Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
Planändringen innefattar ändring av utformningsbestämmelse byggnadshöjd, borttagande 
av prickmark samt att ge beteckningen annan innebörd, borttagande av markreservat och 
skyddsområde.

Ändring av högsta tillåtna byggnadshöjd motiveras utifrån föreliggande behov samt att 
det i planeringsarbetet inte framkommit något som talar emot en sådan högre byggnads-
höjd som föreslås. Den högre bebyggelsen bör utformas med beaktande av de rekom-
mendationer som föreslås i Kulturmiljöutredning med till exempel ljusa kulörer.

Borttagande av markreservat för allmännyttiga underjordiska lednignar (u-bestämmelse) 
motiveras för att möjliggöra byggnation på den aktuella marken. Berörd ledningsrätthava-
re har inte motsatt sig förändringen.

Borttagande av prickmark i den norra delen av planområdet som delvis sammanfaller 
med u-området motiveras för att kunna möjliggöra tillbyggnad av befintlig industribygg-
nad. I stadsplanen för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad avsågs nya 
industrier etableras på platsen varför ett prickmarkområde mellan befintlig industriverk-
samhet lagts ut.
Prickmarken som i gällande stadsplan innebär att marken inte får bebyggas ändras till att 
ges innebörden marken får inte förses med byggnad. Detta innebär att marken kan bere-
das, ändras och hårdgöras som inte möjliggörs med betydelsen som gäller enligt stadspla-
nen. Prickmark innebär fortsatt att byggnader inte får uppföras på denna mark.

Skyddsområde, egenskapsbestämmelsen Jp i plankartan för stadsplanen föreslås tas bort. 
Fortsatt kommer dock prickmark med ny innebörd ligga kvar och upprätthåller avstån-
det mellan befintlig bostadsbebyggelse och nya industribyggnader om cirka 90 meter 
undantaget den nordöstra delen. Borttagande av bestämmelsen motiveras utifrån förelig-
gande behov samt att det som framgår i den ursprungliga planen i huvudsak fortsatt kan 
bibehållas, det vill säga att avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande 
industrier är cirka 90 meter. I den norra delen har ett mindre område utöver borttagande 
av Jp-bestämmelsen även viss prickmark tagits bort och ersatts med byggrätt med högsta 
byggnadshöjd 15 meter. Avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och planerad indu-
stribyggnad är som minst cirka 60 meter.
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Prövning enligt annan lag
Planerad utveckling av befintlig verksamhet på Katrinefors bruk är tillståndspliktig enligt 
9 och 11 kap. miljöbalken (1998:808).

Ingrepp i eller vid fornlämning kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 § kultur-
miljölagen (1988:950).

Byggnader högre än 20 meter ska i samband med bygglovsskedet lokaliseringsbedömas 
(flyghinderanalys) av Luftfartsverket. Byggnader och andra föremål som är högre än 
45 meter ska anmälas av exploatören till Försvarsmakten enligt 6 kap. 25 § luftfartsför-
ordningen (2010:770) senast fyra veckor före byggstart. Med andra föremål avses t.ex. 
skorstenar, master eller liknande.

Illustrationer
Planändringens konsekvenser för boende och miljön illustreras och redovisas i ett pla-
neringsunderlag som tillhör planändringen. Nedan beskrivs innebörden av ändringarna, 
motiv och konsekvenser.

Planändringen innebär att:

1. mark som i gällande plan är avsedd för allmännyttiga underjordiska ledningar tas bort 
(u-område). U-området har även kombinerats med prickmark som har innebörden att 
marken inte får bebyggas. Ändringen berör en befintlig ledningsrätt, 1680-791.4 (vatten-
ledning) till förmån för Mariestads kommun. Konsekvensen av ändringen innebär att den 
inskränkning som finns på markområdet tillhörande Gärdet 4:2 i form av område som är 
avsett för markreservat, allmännyttiga underjordiska ledningar försvinner. Ledningsägaren 
till vattenledning (Mariestads kommun) har därmed inget planstöd för att ha ledningar 
på privat mark. Ledningsrätten gäller dock till den upphävs av lantmäterimyndigheten. 
Ledningen föreslås flyttas till annat läge, företrädesvis till allmän platsmark.

2. en cirka 30 meter bred zon med prickad mark med innebörden att marken inte får be-
byggas i planområdets norra del tas bort och ersätts med byggrätt. I beskrivningen tillhö-
rande stadsplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad framgår att 30 
meters-zonen lagts ut som brandskyddszon mellan befintlig och planerade tillkommande 
industrier. Avsikten i stadsplanen var således att uppföra nya industrier inom området 
och inte utöka befintlig verksamhet som nu är fallet. Mot bakgrund av att planändringen 
syftar till att möjliggöra utökning av befintlig industriverksamhet föreligger inte längre 
behov av brandskyddszoner mellan olika verksamheter. Således motiveras borttagandet av 
denna prickmark.
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3. ett område i den östra delen av planområdet som omfattas av beteckningen Jp ”Plan-
terat skyddsområde” samt prickmark med innebörden att marken inte får bebyggas tas 
bort och ersätts med prickmark med innebörden att marken inte får förses med byggnad. 
Motivet till införande av Jp-bestämmelsen är enligt beskrivningen att erhålla ett avstånd 
mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande industrier om minst 90 meter. I 
planändringen föreslås en mindre justering av detta område i den nordöstra delen, i höjd 
med kvarteret Fibern, Stengårdshults allé vilket innebär att avståndet mellan befintlig 
bostadsbebyggelse och planerade industribyggnder är som minst cirka 60 meter. I övrigt 
ändras inte avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och planerade industribyggnader 
utan förblir densamma som i gällande stadsplan. 

Benämningen att marken inte får förses med byggnad omöjliggör inte att marken ändras 
genom till exempel schaktning, hårdgörande eller liknande såsom benämningen att mar-
ken inte får bebyggas innebär. 

4. högsta tillåtna byggnadshöjd ändras inom delar av området till att medge byggnader 
uppemot 35 meter. Ändringen har bedömts och utretts särskilt med avseende på det 
allmänna intresset kulturmiljövården för Mariestad. De delar av planen som kan bebyggas 
med högre byggnader ligger på långt avstånd och bakom befintlig skogsridå som kommer 
finnas kvar från bostadsbebyggelsen på Sandbäcksvägen, Stengårdshults allé och Hag-
alundsgatan. Den högre bebyggelsen ligger väster om befintlig bostadsbebyggelse och 
kommer skymma eftermiddagssolen men bostäder och tomter kommer fortsatt ha sol- 
och dagsljus under övriga tider på dygnet. 

Förändringar i fastighetsindelning
Nedan beskrivs hur planändringen påverkar rättigheter inom planområdet. Ägaren till 
belastande fastighet ska hos lantmäterimyndigheten ansöka om och bekosta erforderlig 
lantmäteriförrättning för upphävande av rättigheter.

Gärdet 4:2 inom planområdet belastas av följande rättigheter:

Ledningsrätt 1680-791.4 (vattenledning) till förmån för Mariestads kommun
Ledningsrätt 1493-421.1 (dagvattenledning och tillhörande anordningar) till förmån för 
Mariestads kommun
Servitut 1493-86.1 (väg) till förmån för Katrinefors 1:1
Servitut 1493-86.2 (cykelväg) till förmån för Katrinefors 2:1.

Alla ovanstående ledningsrätter och servitut föreslås upphävas.
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Katrinefors 1:1 inom planområdet belastas av följande rättigheter:

Avtal för väg till förmån för Metsä Tissue AB (ÖVR-018) 
Avtal för jordbruksarrende till förmån för Skogsbergs Konsult AB (ARR-033).

Båda avtalen föreslås upphävas.

Inom planområdet finns fjärrvärmeledning som VänerEnergi AB är ledningsägare till. 
Ledningen berör fastigheterna Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1. Det finns inga kända avtal 
som berör denna ledning. Ledningen föreslås flyttas, förslagsvis i första hand till allmän 
platsmark, detta bekostas av ledningsägaren.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer
Planändringen ändrar stadsplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Marie-
stad  (16-MAF-1087). Efter planändringens lagakraftvinnande gäller planen i dess ändrade 
form och utgör underlag för prövning om till exempel fastighetsreglering och bygglov. 




